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Tiivistelmä 
Opinnäytetyöni aihe on pixstories-kurssilla aloitettu animaatioelokuva Glass Sword, joka on 

minimalistinen, keskiaikaiseen maailmaan sijoittuva tarina. Animaatioon kuuluu myös käsikirjo-
itus, jonka kirjoittamiseen opinnäytetyön analyyttinen osa keskittyy.  

Pixstories kurssiin sisältyi puolen vuoden käsikirjoitusvaihe ja puolen vuoden animaatiovaihe. 
Sain animaation valmiiksi kurssin aikarajojen puitteissa. Aikaraja oli tosin suurimpia rajaavia 
tekijöitä animaatiossa, ja se eniten oli vaikkuttamassa animaation lopulliseen, varsin minimalis-
tiseen tyyliin. 

Empiirinen osa opinnäytetyöstä käsittää koko animaation tekemisen luonnostelusta käsikirjoit-
tamiseen ja käsikirjoituksen muuttamisen storyboardiksi, animaticiksi ja lopulliseksi animaati-
oksi.  

Ensimmäinen vaihe oli aiheen valinta, joka syntyi piirtämällä luonnoksia. Seuraavaksi oli pitkä 
prosessi tarinan kirjoittamista, joka tapahtui kurssin opettajien ja oppilaiden avustuksella. Kun 
käsikirjoitus oli tarpeeksi valmis, siitä piirrettiin kuvakäsikirjoitus. Kuvakäsikirjoitus animoitiin 
liikkumaan tekemällä niin sanottu animatic-versio animaatiosta. Se oli luonnosmainen ja karu 
animaatio, jossa kuitenkin oli animaation kohtaukset ja liikkeet pääpiirteittäin.  

Kun animatic oli valmis, alkoi puoli vuotta kestinyt animaation työstäminen. Lopuksi animaatio 
leikattiin valmiiksi lyhytelokuvaksi ja siihen lisättiin musiikkiraita. Musiikit animaatioon oli tehnyt 
Tomi Leppänen. 

 
Analyyttisessä osuudessa tutkitaan tarinankerronnallista mallia, joita käytin käsikirjoittaessa. 

Malli oli Joseph Campbellin luoma ja Christopher Voglerin eteenpäin kehittämä Sankarin matka –
malli. Sankarin matka on tarinoiden arkkityyppinen malli, jossa väitetään kaikilla menestyneillä 
tarinoilla olevan yhteisiä piirteitä, kuten arkkityyppiset hahmot ja juonen kaaren kohdat.  

Sankarin matka –mallia käytettiin käsikirjoituksessa hyödyksi, ja sillä pyrittiin saamaan aikaan 
uskottava tarina, siitä huolimatta, että olin käsikirjoittajana täysin kokematon. Animaatiota varten 
tarvittiin kuitenkin suunnitella hyvä pohjatarina, ja 0pinnäytetyö tutkiikin sitä, kuinka paljon 
mallin käyttö auttoi minua tarinan syntymisessä.  

Pyrin vastaamaan kysymyksiin, kuten luoko sankarin matka –malli uskottavan pohjan lyhytani-
maation tarinalle? Auttaako malli kokematonta käsikirjoittajaa suunnittelemaan uskottavan tari-
nan? 

Vastaus näihin kysymyksiin on viisiminuuttinen lyhytanimaatio Glass Sword. Animaation 
vahduudet ja heikkoudet ovat etupäässä yleisön arvioitava, mutta ainakin mallin käyttö helpotti 
suuresti tarinan syntyä. 
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Glass Sword is a short animation about a hero’s journey. It’s a minimalistic, 
black and white animation set in a Medieval world. 

The animation was formed during Aalto University’s Pixstories minor 
subject. Pixstories was focused on visual storytelling and the goal for each 
student was to make a screenplay and an animation. I managed to complete 
the animation, even though it became a bit longer than necessary. I was then 
encouraged to use the animation as the subject for my thesis.

The empirical part of the thesis covers the workflow of making the animation, 
starting from writing the screenplay and then transforming it into a storyboard. 
The next step was a sketch version of the animation called animatic. After the 
animatic came the creation of all the final scenes, backgrounds and movement. 
When all the scenes were completed, the footage was edited and the soundtrack 
added.

The analytical part of the thesis focuses on writing the screenplay of 
the animation. First The Hero’s Journey model is explained and then it’s 
demonstrated how the model was used in a writing process. The goal was to 
create a story with an immersive setting and a sense of convincing mythology.

Joseph Campbell’s and Christopher Vogler’s narrative about The Hero’s Journey 
is a model for writers, proposing that many succesful stories have the same 
underlaying archetypal structures, characters and motifs. Elements of The 
Hero’s Journey, such as characters and key plot points, are variables that can be 
experimented with to create an original story with a familiar mythical structure. 
The elements can be chosen like building blocks and placed on a timeline. 

Some of the questions I’m trying to answer are: Does the model create a 
convincing basis for a short animation? What are the necessary elements of the 
journey that can be used to create a believable story and microcosm? Does the 
model help an unexperienced writer to come up with a story?

Considering the tight time limit of five months for animation, it was 
necessary to reduce the screenplay and the animation to the bare minimum.

The outcome is a screenplay, a storyboard and a complete animation. The 
soundtrack was commissioned from Tomi Leppänen. 
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1.1 Taustoitus

Kuvittaja Rami Niemeltä tilattiin Wall Street Journaliin kuvitus aiheesta 
”kuinka käyttää älypuhelinta illallispöydässä.”

Kuvassa tarjoilija kaataa viiniä kuusihenkiselle seurueelle, joista jokai-
nen on kiinni kännykässä. Yksi esittelee älypuhelimen ruudulla olevaa kuvaa 
muille, toinen yrittää katsella puhelintaan salaa pöydän alla ja kolmas on kään-
tynyt pois pöydästä, koska kännykkä kiinnostaa enemmän. Vaikka pöydässä 
on viiniä, ruokaa ja seuraa, kukaan seurueesta ei onnistu irtautumaan puheli-
mestaan (Niemi, 2016).

Mikä tekee kuvasta mielenkiintoisen katsojalle? Jokainen on ollut samassa 
tilanteessa, joko itse älypuhelimen orjuuttamana tai seuraamassa sitä, kuinka 
ystävät keskittyvät sosiaaliseen mediaan paikalla olevien sijaan. Niemi on piir-
tänyt hauskasti kaikki ne tavat, joilla ärsytämme älypuhelimilla itseämme ja 
ystäviämme.

 Onko mieleenpainuvan kuvan pohjalla tekninen taito, ymmärrys uusim-
mista trendeistä vai katsojalle välitetty tarina? Niemen piirustus on teknisesti 
taidokas, ja kuvittajana hän toimii selkeästi ajan hermolla. Ennen kaikkea hän 
kuitenkin kykenee vangitsemaan laajemman yleisön mielenkiinnon välittä-
mällä samaistuttavia tarinoita.

Visuaalisen alan ammattilainen tai taiteista kiinnostunut ihminen voi 
arvostaa kuvaa, jossa tarinallisuuden sijaan mielenkiinto kohdistuu kuvan 
ulkoisiin perusosiin, esimerkiksi väreihin, tekstuuriin tai kirjasintyyppeihin. 
Usein onkin helpointa nauttia kuvista, jotka eivät sisällä nopeasti kuluvia näp-
päriä ideoita. Mutta jos tekijä haluaa saada äänensä kuuluviin oman seura-
kuntansa ulkopuolelle, on tärkeää miettiä millainen tarina kuvalla halutaan 
kertoa. 

Riippumatta siitä, millaisella keinolla kuva on luotu, katsojalle kerrottu 
tarina on kuvan ydin, joka on puettava mahdollisimman vakuuttavaan kuo-
reen. Heikko sisus tekee kuvasta ainoastaan teknisesti mielenkiintoisen, ja 
tekijän on jätettävä viestinnällinen suunnittelutyö jollekin muulle. 

Visuaalisesti runsaan ympäristön meluun hukkuvat kuvat, jotka eivät puhut-
tele yleisöä. Monesti kuvien toimintaympäristö muistuttaa keikkajulisteille 
varattua seinää, jossa kuvat pysyvät katsojan silmissä vain lyhyen hetken. Kau-
neinkin kuva häviää nopeasti mielestä, jos sen sanoma ei kykene nousemaan 
ympäröivän melun yläpuolelle.

Mainoksia katsomalla voi arvioida millaisilla keinoilla oma viesti pyritään 
saamaan muiden edelle ja mitkä niistä toimivat. Sisällöllisesti se voi olla iskevä 
tarina tai mieleenjäävä iskulause. Ulkoisesti se on yhä useammin  liikkuva 
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kuva. Metrotunnelien valotaulut vaihtuvat tietokonenäyttöihin, jotta kiireis-
ten työmatkalaisten huomion kiinnittäisi silmäkulmassa vilahtava liike.

Tietokoneet, älypuhelimet ja tabletit toimivat julkaisukanavina kuville, 
joita ei rajoita painotuotteen pysähtyneisyys tai hinta. Liikkuvalla kuvalla on 
helpompi vangita ihmisten huomio, kertoa monipuolisempia tarinoita ja nii-
den julkaisu on usein melkein ilmaista.

Animaatiolla voi lainata yleisön huomion pidemmäksi aikaa ja kertoa 
pysähtynyttä kuvaa laajempi visuaalinen tarina. Asettamalla kuvia peräkkäin, 
joko pysähtyneiden kuvien ketjuksi tai tusina kuvaa sekunnissa toistavaksi 
animaatioksi, voidaan kerrontaan tuoda ajallinen taso. Tarinan perusosien väli-
siä suhteita voidaan ajan kuluessa muuttaa. 

1.2 Aiheen esittely

Aihe opinnäytetyöhön syntyi Aalto-yliopiston visuaalisen viestinnän maiste-
riopintojen Pixstories -sivuaineessa. Pixstories oli vuoden kestävä tarinanker-
rontaa ja animointia yhdistävä kokonaisuus, jossa ensimmäinen lukukausi käy-
tettiin käsikirjoituksen työstämiseen, ja toinen oli tarkoitettu animointiin. 

Lopputuloksena oli animaatio nimeltä Lasimiekka. Työ valmistui määrä-
aikaan mennessä, vaikka tavoitteena oleva valmis viisiminuttinen animaatio 
vaatikin paljon työtä. Koska lopputulos ylitti työmäärässä kurssin tavoitteet, 
suositeltiin sitä käyttämään opinnäytetyön aiheena. Se oli hyvä syy analysoida 
tarinankerronnassa tehtyjä valintoja, miettiä mitä olisi voitu tehdä parem-
min ja kehittää pohdintojen tuloksena animaatiota eteenpäin. Opinnäytetyössä 
käsiteltyjen aiheiden on tarkoitus toimia mallina myös tule ville   töille.

1.3 Tutkimusongelma

Opinnäytetyössä on tutkittu sitä, miten tarinankerronnalliset mallit auttavat 
luomaan käsikirjoituksen lyhytanimaatiolle. Malleilla on helpotettu tarinan 
rungon suunnittelua, erittelemällä ne tarinoiden rakennuspalikat ja juonikaa-
ren kohtaukset, joista tarinat koostuvat. 

Monet menestyneimmät tarinat kykenevät ylläpitämään yleisön mielen-
kiinnon, koska tarinan ennalta-arvattavaa rakennetta on muunneltu yllättä-
villä tavoilla. Kaavamainen tarina on tylsä ja yllätyksetön, mutta myös täysin 
rakenteettoman tarinan seuraaminen koettelee kärsivällisyyttä. On usein ilah-
duttavaa seurata tutun kaavan omaperäistä muunnelmaa, jossa tarinan kohtia 
osaa aavistella, mutta ilmestyessään ne onnistuvatkin yllättämään.
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Tarinankerronnallisista malleista klassisin on Aristoteleelta peräisin oleva 
kolmiosainen draaman rakenne, jossa tarinalla on alku, keskikohta ja loppu. 
Alku sisältää eksposition, eli hahmojen ja perusongelman esittelyn. Sitten 
juonta kehitellään kohti keskikohdan käännekohtaa ja kliimaksia, jonka jäl-
keen laskeudutaan kohti loppuratkaisua. (Aristoteles 2000) 

Draaman kaarta on siitä lähtien pyritty jaottelemaan erilaisin tavoin, esit-
telemällä draaman kaareen huippukohtia ja suvantovaiheita.

Keskityn käsikirjoituksessani käyttämään Joseph Campbellin 1940-luvulla 
kehittämää Sankarin matka -mallia, joka sekin jakaa tarinan kolmeen päävai-
heeseen, mutta keskittyy ennen kaikkea satujen ja tarinoiden pohjalla oleviin 
aihepiirien yhteneväisyyksiin. 

Campbell kehitti kirjassaan Sankarin tuhannet kasvot perusrakenteen tari-
noille. Rakennetta hän kutsui nimellä monomyytti, ja hän näki sen esiintyvän 
kaikissa saduissa, myyteissä ja uskonnollisissa tarinoissa. Monomyytti, eli yksi 
yhteinen tarinan kaari kaikkien myyttien sisällä, voidaan Campbellin mukaan 
nähdä miespuolisen sankarin matkana. 

Sankarin matka on arkkityyppinen tarina, jossa sankari lähtee matkalle 
arkisesta todellisuudesta kohti vierasta maailmaa. Sankari ylittää vieraan maa-
ilman rajapyykin ja matkaa kohti lohikäärmeen luolaa. Voitettuaan hirviöt ja 
vastoinkäymiset, hän saa palkinnoksi elämän eliksiirin, jonka kanssa hän pake-
nee takaisin tavalliseen maailmaan. (Campbell 1990) 

Christopher Vogler kehitti 1990-luvulla Campbellin mallia eteenpäin käy-
tännönläheiseksi käsikirjoittajien työkaluksi. Kun Campbell käytti esimerk-
keinä uskonnollisia hahmoja kuten Buddhaa, Jeesusta, sekä historiallisia myyt-
tejä ja lastensatuja, toi Vogler mallin hollywood-ajalle. Hänen esimerkkinsä 
Sankarin matkasta olivat elokuvista kuten Titanic, Pulp Fiction ja Beverly 
Hillsin kyttä. (Vogler 1998)

Opinnäytetyön empiirisessä osassa on tutkittu, auttavatko Campbellin ja 
Voglerin mallit uskottavan myyttisen tarinan kirjoittamisessa. Sankarin matka 
oli valittu käsikirjoituksen malliksi, koska sen keskeisin perusajatus, siirtymä 
arkisesta maailmasta vieraaseen todellisuuteen, sopi hyvin siihen tunnelmaan, 
joka animaation tavoitteena oli. 

Lasimiekka pyrkii kertomaan tarinan vieraaseen todellisuuteen sukeltami-
sesta, jossa sankari näkee kaiken lapsen silmin: uutena, ihmeellisenä ja vaa-
rallisena. Hän oppii kantapään kautta vieraan maailman lainalaisuudet ja 
palaa kokeneempana kotiin. Valmis animaatio pyrkii vastaamaan kysymyk-
seen, auttaako sankarin matkan malli luomaan tarinalle uskottavan pohjan ja 
rakenteen?
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1.4 Opinnäytetyön rajaus

Työosuus koostuu valmiista animaatiosta ja sen käsikirjoituksesta, jotka val-
mistuivat yhteensä noin vuodessa. Tärkeimpinä rajoitteina olivat käytettä-
vissä oleva aika, taloudelliset voimavarat ja niiden suhteuttaminen animaation 
pituuteen. Käsikirjoituksesta tuli pitkä, koska Pixstories-kurssilla ensimmäi-
nen puoli vuotta oli varattu ainoastaan käsikirjoituksen suunnitteluun.

Pidempi tarina rajasi huomattavasti keinoja toteuttaa animaatio. Viiden 
minuutin pituinen animaatio vaati valtavasti työtä, joten visuaalisen tyyli 
oli valittava niin, että se oli toteuttamiskelpoinen, mutta silti yhtenäinen ja 
vakuuttava.

Animaatiossa ei myöskään ollut mahdollisuutta käyttää ammattimaisia 
ääninäyttelijöitä. Mykkäelokuva pakotti näyttämään juonen katsojalle ilman 
puhuttua dialogia tai kertojaääntä. 

Myös äänisuunnittelijan palkkaaminen olisi tuonut ylimääräistä epävar-
muutta animaation valmistumiselle, mutta minulla oli onnea saada muusikko 
Tomi Leppänen säveltämään animaatiolle musiikkiraita. Ilman minkäänlaista 
ääntä animaatio olisi jäänyt hengettömäksi, eikä ilmaisen kirjastomusiikin 
käyttäminen henkilökohtaisessa työssä olisi ollut yhtä innostavaa. 

Kuvallisia ilmaisukeinoja rajattiin värin, hahmojen tyylittelyn ja animaation 
määrän suhteen. Koska animaation oli oltava säästeliästä ja kustannusteho-
kasta, yhdeksi esikuvaksi valittiin vanhojen 1980- ja 1990-lukujen tietoko-
nepelien alkuanimaatiot, jotka tekevät vaikutuksen minimalistisilla keinoilla. 

Hahmosuunnittelu pyrittiin pitämään hillittynä, ja kaikenlaista tyylitte-
lyä koetettiin välttää. 

Animaatio koostui pelkästään mustista ja valkoisista pikseleistä. Harmaa-
sävyjä animaatiossa ei ollut. Tällä oli tarkoitus pyrkiä animaation visuaalisen 
tyylin yhtenäistämiseen, sekä helpottamaan suunnittelutyössä esiin nousevien 
valintojen ratkaisua. Rajausta kuitenkin rikottiin tietoisesti viimeisessä, väril-
lisessä kohtauksessa.

Analyysiosassa tarkastellaan, millaisia tarinankerronnallisia valintoja Vogle-
rin ja Campbellin mallien käyttö aiheutti. Ensin sankarin matka esitellään 
pääpiirteittään, ja sitten tarkastellaan kuinka malli vaikutti tarinan syntyyn. 

Prosessikuvauksessa käydään läpi työn eri vaiheet käsikirjoituksesta kuva-
käsikirjoitukseen ja siitä valmiin kuvamateriaalin leikkaamiseen valmiiksi 
lyhytelokuvaksi. 



13

1.5 Motivaatio

Motivaatio animaation tekemiseen syntyi kiinnostuksesta tarinankerronnalli-
seen ilmaisuun. Graafisen suunnittelun opiskelijalle opinnäytetyö voi olla tut-
kimuksellisen työn lisäksi mahdollisuus tehdä pitkäjänteinen ja omaehtoinen 
teos. Lyhytanimaation tekeminen mahdollisti tarinankerronnallisten taitojen 
kehittämisen, pidempikestoisten projektien hallitsemisen, sekä piirrustus- ja 
animointitaitojen kehittämisen.

Opinnäytetyön teoreettisen osan kirjoittaminen pakotti pohtimaan ja 
perustelemaan suunnittelutyön valintoja. Kirjoitustyö avasi joitakin animaa-
tion ongelmakohtia, synnytti uusia ideoita ja auttoi kehittämään animaatiota 
eteenpäin.

Tein aikaisemman opinnäytetyöni Lahden Muotoiluinsituutissa populaaritie-
teessä esiintyvien tarinoiden kuvittamisesta. Maisteritason opinnäytetyössä 
tuntui luonnollisesta sukeltaa myyttisten tarinoiden maailmaan. Kumpaakin 
aihetta yhdisti kiinnostus välittää yleisölle ihmeen tuntua.



Monomyytti
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2.1 Sankarin matka

Christopher Campbell esitti vuonna 1949 Sankarin tuhannet kasvot -kirjassa 
ajatuksen monomyytistä, yhdestä rakenteesta, joka toistuu kaikissa saduissa, 
mytologioissa ja uskonnollisissa tarinoissa. Tätä rakennetta alettiin myöhem-
min kutsua nimeltä Sankarin matka. 

Sankarin matkan kertomuksessa tarinan päähenkilö lähtee matkalle tutusta 
arkitodellisuudesta kohti yliluonnollista maailmaa. Hän ylittää kahden maa-
ilman rajan, kohtaa vartijoita, liittolaisia ja vihollisia. Saavutettuaan tavoit-
teensa hän palaa takaisin kotiin tuoden mukanaan siunauksen, jonka hän jakaa 
yhteisönsä kesken. (Campbell 1990) 

Esimerkkinä arkkityyppisestä sankarin matkasta on elokuva Paluu tulevai-
suuteen. Elokuvan sankarilla on arkielämässään huolia, joiden ratkaisemiseksi 
hänen on matkustettava menneisyyteen. Siellä hän uhmaa isänsä kiusaajaa, ja 
auttaa vanhempiaan löytämään toisensa. Nykyisyys ja menneisyys ovat tarinan 
kaksi maailmaa. Sankarin auttaa matkaan mentorina toimiva hullu tiedemies 
ja seikkailun palkinto on vanhempien ongelmien ratkaiseminen.

Christopher Vogler vei Campbellin ajatuksia eteenpäin Disneyn studiolle kir-
joitetussa Sankarin tuhannet kasvot -kirjan käytännön oppaassa. Käytännön 
opas laajeni vuonna 1992 kirjaksi nimeltä The Writer’s Journey: Mythic Struc-
ture for Storytellers and Screenwriters, myöhemmissä painoksissa The Writer’s 
Journey: Mythic Structure For Writers.  (Vogler 1998)

Campbell esitti, että ihmisten toisilleen kertomat tarinat perustuvat kaikkien 
tarinoiden alkuperäiseen esivanhempaan. Hänen mielestään jokainen uskonnol-
linen tarina ja mytologia kävi läpi saman tarinan kaavan. (Campbell 1990)

Opinnäytetyössä ei tutkita sitä, kuinka varteenotettava tutkimuskeino 
monomyytti on mytologioiden vertailuun, eivätkä kysymykset graafisen 
suunnittelun koulutusalaan kuuluisikaan. Sankarin matkaa kokeillaan mal-
lina käsikirjoituksen rakenteelle, sillä pyritään rajaamaan valintojen määrää ja 
helpottamaan juonellisten elementtien jäsentelyä. Lopputuloksen on tarkoitus 
osoittaa, kuinka hyvän pohjarakenteen se tarinalle luo. 

2.2 Naissankarin matka

Campbellin näkemys sankarin matkasta on varsin seksistinen. Maureen Mur-
dockin kirjassa Heroine’s Journey on ote Campbellin haastattelusta, jossa hän 
esittää, että mytologisten perinteiden mukaan vain miesten tarvitsee kulkea 
sankarin matka. Naisen on tyydyttävä toimimaan ainoastaan matkan  kohteena, 
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ja tarinoiden aktiivinen naissankari on pelkästään ”pseudomies”. (Murdock 
2013) Hieman tasa-arvoisemmassa nykyajassa Campbellin asenteet tuntuvat 
käsittämättömiltä. 

Vastoin Campbellin ajatusta opinnäytetyössä käsitellään Sankarin mat-
kan termejä sukupuolineutraalisti. Sankari voi olla mitä sukupuolta tahansa. 
Oppi-isä on mentori ja esimerkiksi sovinto isän kanssa on sovinto vanhem-
pien kanssa.

2.3 Campbellin malli

Sankarin matka voidaan jakaa kolmeen näytökseen: Lähtö, initiaatio ja paluu. 
Näytökset taas jaetaan useampaan osaan. Yksittäisessä tarinassa ei välttämättä 
käydä kaikkia kohtauksia läpi, eikä siinä tavata jokaista arkkityyppiä. Tarina 
voi keskittyä vain yhteen näytökseen tai käydä läpi niistä jokaisen. 

 Tyypillisenä esimerkkinä sankarin matkasta voidaan pitää J.R.R Tolkienin 
kirjasarjaa Taru sormusten herrasta, jossa arkiset sankarit joutuvat lähtemään 
turvallisesta kotikonnustaan vaaralliseen seikkalujen maailmaan. Matkalla 
kohdataan monien hahmojen ja tilanteiden arkkityyppejä. Sankarit ylittävät 
kynnyksiä ja kohtaavat vastustajia, mutta hyväntahtoiset liittolaiset auttavat 
heitä eteenpäin. Matkan tavoitteena on tuhota voimakas taikasormus, joka on 
pahan jumalan Sauronin vallan salaisuus. (Tolkien 2001)

Alla esitellään Campbellin Sankarin matkan näytökset, jotka hän on jaka-
nut Sankarin tuhannet kasvot -kirjassa kolmeen osaan: lähtöön, initiaatioon ja 
paluuseen (Campbell 1990). Sormusten herran tarinaa käytetään havainnollis-
tavana esimerkkinä. 

 

Ensimmäinen näytös: Lähtö

1. Kutsu seikkailuun
Sankari kohtaa airuen, joka ilmoittaa seikkailusta. Campbell pitää airutta 
usein tummana hahmona. Se on jokin vastenmielinen olento tai pelottava 
vanha mies, joka pakottaa sankarin liikkeelle. Sormusten herran Gandalf on 
esimerkillinen airut-hahmo: pelottava vanhus, joka ilmoittaa Frodolle seikkai-
lusta, jolle tämän on lähdettävä.

2. Kieltäytyminen kutsusta
Sankari saattaa osoittaa vastentahtoisuutta seikkailuun. Hän joutuu joko itse 
ylittämään epävarmuutensa tai hänet on sysättävä matkaan. Frodo, tottuneena 
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syömään kaksi aamupalaa englantilaista maalaisidylliä muistuttavassa kotikon-
nussaan, saattaa ehkä haikailla seikkailulle, mutta ei siihen yksin uskalla. Vasta 
lähestyvä vaara pakottaa Frodon hobittiystävineen lähtemään matkaan.

3. Yliluonnollinen apu
Sankari kohtaa auttajahahmon, joka opastaa ja antaa taikaesineitä suojelemaan 
matkan vaaroilta. Matkansa alkuvaiheessa hobitit kohtaavat Konkarin. Kon-
kari on kokenut maailmanmies, joka auttaa sankareita selviytymään myytti-
sessä maailmassa

4. Kynnyksen ylittäminen
Kohtalon opastamana sankari saapuu taianomaisen maailman portille, jota 
suojelee mahtava portinvartija. Sormusten herran ensimmäinen kynnys voi 
olla Frodon ensikohtaaminen synkkien ratsastajien kanssa, tai se, kun sankarit 
kulkevat portista vuoren alla olevaan hylättyyn valtakuntaan, jossa lymyilee 
paholaismainen Balrog.

5. Valaan vatsassa
Valaan vatsa, eli seikkailun synkin piste, on uudestisyntymisen alue, vertaus-
kuvallinen kohtu. Taistelu Balrogin kanssa koituu melkein Gandalfin kohta-
loksi. Taistelun päätteeksi hän syöksyy Balrogin kanssa rotkoon, mutta uudes-
tisyntyy myöhemmin valkoiseksi velhoksi.

Toinen näytös: Initiaatio

6. Koetusten tie
Kynnyksen ylitettyään sankari siirtyy unimaisemaan. Hän saa apua yliluon-
nollisen auttajan neuvoista ja amuleteistä. Koetusten tie on kuin samaanin 
transsi, matka Tuonelan ruhtinaan luokse. Sormusten herrassa koetusten tie 
on matka vuorenalaisessa valtakunnassa, ja sitä seuraavat loputtomat koettele-
mukset, kuten taistelut örkkien ja jättiläishämäkin kanssa.

Sankari kohtaa koetusten tiellä varjonsa, eli sankarin vastakohdan. Varjon 
voitettuaan hän ymmärtää, kuinka yhtä olikaan vastakohtansa kanssa. 

Sormusten herrassa sankarin vastakohtana toimii Klonkku, joka sormuksen 
kirouksen rappeuttamana on kuin Frodon musta peilikuva: häikäilemättömän 
ilkeä, mutta säälittävä yksinäisyydessään. Klonkku toimii varoituksena Fro-
dolle, miten käy, jos sormuksen voimalle antaa periksi.
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7. Jumalan kohtaaminen
Seikkailun huippukohta, jossa sankari saa korkeimman siunauksen ja löytää 
ehdottoman rakkauden. Hobitit pääsevät metsähaltioiden luokse ja saavat hal-
tioiden kuningattaren siunauksen.

8. Viettelys
Sankari kohtaa viettelyksiä, jotka uhkaavat suistaa hänet polulta. Viettelykset 
voivat tulla henkisten tai ruumiillisten nautintojen muodossa. Koko seikkai-
lunsa ajan Frodo joutuu sietämään näkymättömäksi tekevän sormuksen alati 
voimistuvaa houkutusta.

9. Sovitus vanhempien kanssa
Tarinan keskuskohdassa Sankari joutuu kohtamaan ylivoimaisen mahdin, joka 
esiintyy useissa tarinoissa pelottavan isähahmon muodossa. Frodo kohtaa unis-
saan Sauronin, lähes voittamattoman pahuuden jumalan. Minkäänlaista sovi-
tusta Sauronin kanssa ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä.

 
10. Apoteoosi

Sankarin vertauskuvallinen tai kirjaimellinen kuolema, joka johtaa apoteoo-
siin, eli ylösnousemukseen ja jumalaksi muuttumiseen. Sormusten herrassa on 
useampikin ylösnousemuskohtaus, mutta tärkein on Gandalfin taistelu Balro-
gin kanssa, katoaminen ja paluu valkoisena velhona. 

Frodolle sormus on äärimmäisen raskas taakka. Sormuksen kantaminen ja 
siitä vihdoin vapautuminen on teema, jossa voidaan nähdä sankarin vertaus-
kuvallinen jumalaksi muuttuminen. Frodo joutuu kantamaan ristinsä Golga-
tan kukkuloille.

11. Lopullinen siunaus
Sankarin tärkein tavoite on saavuttaa lopullinen siunaus, vertauskuvallinen 
Graalin malja. Siunaus on tavoite, jonka takia sankari aloitti matkansa. Fro-
dolle se on sormuksen tuhoaminen, jolloin pahan jumalan valta raukeaa ja 
maailma palautuu ennalleen.

Kolmas näytös: Paluu

12. Kieltäytyminen paluusta
Löydettyään seikkailujen maailman, sankari ei välttämättä halua enää palata. 
Frodo huomaa haaveilevansa pääsevänsä haltioiden matkaan, kunnes joutuu 
lopulta lähtemään takaisin kohti kotia. 
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Myös aikaisempien seikkailujen sankari, Frodon setä Bilbo, osoitti huomat-
tavaa vastentahtoisuutta arkiseen elämään. Lopulta Bilbo antoi periksi kauko-
kaipuulleen, ja matkasi Haltioiden mukana meren taakse kuolemattomien 
saarelle.

13. Taianomainen pako
Joskus Sankarin on paettava siunauksen kanssa, ja pakomatka saattaa olla yhtä 
vaarallinen kuin aarteen etsintä. 

Frodon viimeinen pako onnistuu helposti, sormuksen tuhoamisen jäl-
keen Gandalfin lähettämät jättiläismäiset kotkat kuljettavat Frodon pois 
Tuomiovuorilta.

14. Ulkopuolinen pelastaja
Seikkailulla kohdataan monia auttajia, jotka antavat neuvoja ja hyödyllisiä tai-
kaesineitä, mutta joskus vaara voi olla niin suuri, että siitä selviämiseen tarvi-
taan ulkopuolinen pelastaja. 

Frodolla on useita ulkopuolisia auttajia ja pelastajia, mutta tärkeimpänä 
on hänen paras ystäväsä Sam, joka joutuu tukemaan kirouksen kanssa painivaa 
Frodoa läpi sankarin matkan.

15. Kynnyksen ylitys ja paluu
Lopussa seikkailu alkaa olla ohi, sankari jättää tarunhohtoisen maailman taak-
seen ja palaa takaisin arkeen, joka frodolle on turvallinen hobittien kotikylä. 

16. Molempien maailmojen valtias
Sankari on ylittänyt itsensä ja hän on todistanut pärjäävänsä kummallakin 
puolen maailmojen kynnystä. Hän on saavuttanut tasapainon ulkoisen ja hen-
kisen maailman välillä. 

Sankarit palaavat arkiseen todellisuutensa, hobittien kotikontuun. Siellä 
he käyttävät seikkailuilla saavutettua kokemusta ja viisautta ratkoakseen vielä 
monia paikallisia ongelmia.

17. Vapaus elää
Tarinoiden päätös, jossa sankari elää onnellisena elämänsä loppuun saakka. 
Hänen ei tarvitse pelätä tulevaisuutta, eikä katua menneitä. 

Frodo elää, vanhenee ja lopulta hänet viedään haltioiden kuolematto-
mien saarelle. Samalla tarunhohtoinen Keskimaa hiljalleen muuttuu ihmis-
ten maailmaksi.
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2.4 Voglerin malli

Vogler yksinkertaisti Campbellin mallia ja karsi siitä psykoanalyyttistä poh-
dintaa. Pääpiirteittäin malli on kuitenkin hyvin samankaltainen. Voglerkin 
painottaa, ettei sankarin matkaa tule soveltaa orjallisesti. Kohtauksia ei tar-
vitse käydä läpi esitetyssä järjestyksessä, ja osia siitä voi poistaa. 

Seuraavaksi esitellään Voglerin mallin kohtaukset Writer’s journey -kirjan 
mukaan. (Vogler 1998) Havainnollistavat esimerkit ovat arkkityyppisiä koh-
tauksia elokuvista.

1. Tavallinen maailma
Tavallinen maailma on vastapaino kynnyksen toisella puolella odottavalle maa-
ilmalle. Arkitodellisuus toimii vertailukohteena vieraaseen maailmaa, ja kum-
matkin muuttuvat erityisiksi vasta, kun ne rinnastetaan toisiinsa.

Ammattisotilaalle taistelukenttä voi olla tavallinen maailma, ja hän kohtaa 
itselleen oudon maailman vasta palattuaan siviilielämään. Alokkaalle tilanne 
on kuitenkin päinvastoin.

2. Kutsu seikkailuun
Sankarin matka alkaa tapahtumalla, joka sysää sankarin liikkeelle. Kutsu voi 
olla viesti, jossa pyydetään apua, tai se voi olla tarve kostaa jokin kärsitty vää-
ryys. Kutsu voi myös ilmestyä koloon pujahtavana valkoisena kaniinina. Se, 
missä muodossa kutsu ilmenee, määrittelee mitä seikkailussa on panoksena. 
Löytääkö sankari rakkauden, voittavatko Hobitit pahan jumalan?

3. Kieltäytyminen kutsusta
Välillä sankari tarvitsee motivaatiota päästäkseen yli haluttomuudesta pois-
tua arkisesta ympäristöstään. Vastentahtoisuus voi johtua luonteenpiirteen 
heikkouksista, kuten pelosta tai välinpitämättömyydestä, tai se voi riippua 
olosuhteista. 

Mad Max -elokuvien antisankari on nihilistinen selviytyjä, ja vaatii pakot-
tavan tilanteen ja potkun takamuksille, ennen kuin suostuu ryhtymään 
sankariksi.

4. Kohtaaminen mentorin kanssa
Moni sankari tarvitsee opastusta siihen, kuinka vieraassa maailmassa tulee toi-
mia. Joskus hän joutuu oppimaan kantapään kautta, mutta usein häntä autta-
vat kokeneemmat veteraanit. 

Opettaja ei aina voi seurata sankaria koko matkaa, vaan joutuu jättämään 
tämän omilleen. Silloin selviää, onko sankari ymmärtänyt opetukset.
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5. Kynnyksen ylittäminen
Kynnyksen ylittäminen on tärkeä käännekohta. Se voi olla henkinen tai fyysi-
nen raja, jonka ylittämisen jälkeen asiat eivät ole enää ennallaan. 

Kynnys voi olla esimerkiksi pääsykoe yliopistossa, jossa ovenvartijoina toimi-
vat ankarat opettajat. Kynnyksen toisella puolen odottaa vieras opiskelijaelämä.

6. Koetuksia, liittolaisia ja vihollisia
Ylitettyään kynnyksen sankari saapuu vieraaseen maailmaan, jossa hän kohtaa 
uusia haasteita, mutta myös ystäviä. 

Lännenelokuvien kokematon arkajalka, joka on juuri astunut junasta pölyi-
seen uudisraivaajakylään, päätyy ensimmäisenä saluunaan. Siellä sankari koh-
taa konnia, liittolaisia ja hänen kyvykkyyttään koetellaan baaritappelussa.

7. Kohti syvintä luolaa
Toinen tärkeä kynnys tarinassa on valmistautuminen tärkeään koetukseen, 
jossa seikkailun tavoite lähestyy. 

Ensimmäisessä Star Wars -elokuvassa on selkeä esimerkki siitä, kuinka san-
kari valmistautuu matkalla kohti Kuoleman tähteä. Hän käyttää avaruusmat-
kan harjoittelemalla voimiaan ja vahvistamalla siteitä ystäviinsä. 

8. Tulikoe
Seikkailun synkin piste, kriisi, kuolemanvaara, jonka aikana suunnitelmat hor-
juvat ja ihmissuhteet rikkoutuvat. 

Esmeraldaa uhkaavat kirjaimellisesti rovion liekit, kun Notre Damen kel-
lonsoittaja saapuu viime hetkellä apuun. 

9. Palkinto
Pelastuttuaan kuolemanvaarasta ja voitettuaan lohikäärmeen, sankari saa pal-
kinnon. Palkinto voi olla esimerkiksi voimakas taikamiekka, salattua tietoa tai 
saavutettu rakkaus. Se on sankarin matkan tärkeä tavoite.

10. Tie takaisin
Joskus paluu kohti tavallista maailmaa on matkan vaarallisin osa. Se voi olla 
takaa-ajokohtaus, jossa sankarin vastustajat yrittävät varastaa palkinnon.

Blues brothers -elokuvan veljesten matkan tavoite oli kerätä rahaa orpokotiin. 
Palkkion saatuaan heitä jahtaavat niin poliisit, uusnatsit kuin vihainen eksä.

11. Ylösnousemus
Tarinan viimeinen ja korkein huippukohta. Sankari kohtaa vaikeimman koe-
tuksen, jonka ylittäminen vaatii uhrauksia. Tarinan syvimmät ristiriidat 
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 ratkeavat. Tarinassa vastataan alussa esitettyyn kysymyksiin, kuten saako 
takaa-ajettu sankari todistettua syyttömyytensä tai pelastuvatko panttivangit 
terroristien kaappaamasta kerrostalosta.

12. Paluu eliksiirin kanssa
Sankari on muuttunut ihmisenä ja saavuttanut syvemmän ymmärryksen. Hän 
voi palata kotiin. 

2.5 Sankarin matkan arkkityypit

Voglerin mallissa tarinan hahmojen arkkityypit ovat rooleja, jotka voivat tari-
nan edetessä vaihdella. Tarinan edetessä yksi hahmo saattaa omaksua useam-
mankin roolin. Ystävät voivat pettää ja viholliset muuttua liittolaisiksi. San-
kari itsekin saattaa toimia monissa eri rooleissa. 

Sankarin matkassa esiintyvien hahmojen arkkityypit Voglerin Writer’s 
journey -kirjan mukaan. (Vogler 1998)

Sankari
Sankari on tarinan tärkein toimija. Hän etsii itseään ja pyrkii tulemaan koko-
naiseksi. Sankari on yhdistelmä heikkouksia ja vahvuuksia, jotka tekevät 
hänestä ainutlaatuisen. Muut tarinassa esiintyvät hahmot, niin viholliset kuin 
liittolaisetkin, edustavat usein näiden ominaisuuksien heijastumia. 

Monesti sankarin matkan tarkoitus on käsitellä kasvua ihmisenä: tarinan 
edetessä sankari kehittyy niin fyysisesti kuin henkisesti. Joskus taas sankari on 
katalyyttinen. Hän ei itse muutu, mutta auttaa muita kasvamaan. 

Esimerkkinä katalyyttisestä sankarista on Hergén Tintti, joka pysyy muut-
tumattomana kirjasta toiseen, mutta auttaa liittolaisiaan kehittymään: Kap-
teeni Haddock parantuu alkoholismista ja emiirin poika Abdullah yrittää 
lopettaa häijyt kepposet. Usein kuitenkin sankarin itsensä täytyy kasvaa ja 
muuttua epävarmasta teinistä voittamattomaksi supersankariksi.

Mentori
Mentor oli Odysseuksen opettaja, ihmisruumiiseen naamioiutunut viisauden 
jumalatar Athene. Hän on sankarille neuvojen antaja ja usein omantunnon 
ääni. Mentori opettaa kuinka sankarin tulee toimia seikkailussaan.

Mentori on usein käynyt nuoruudessan oman sankarin matkansa, ja oppi-
nut matkoiltaan viisautta, jota nyt jakaa nuorelle sankarille. Mentori saattaa 
toki myös antaa kyseenalaisia neuvoja, kuten vanha linnakundi joka opettaa 
aloittelevaa pikkurikollista. 
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Kynnyksen vartija 
Uuden maailman kynnystä vartioi usein jokin, jonka sankarin täytyy voit-
taa todistaakseen olevansa valmis seikkailuun. Henkilön sijaan vartija voi olla 
myös konkreettinen este, tai sankarin oma ruumiillinen tai henkinen rajoite.

Sanansaattaja 
Airut on henkilö, tapahtuma tai enne, joka laittaa tarinan liikkeelle. Sanan-
saattaja on se liikkeelle paneva voima, joka rikkoo sankarin status quon ja 
pakottaa hänet toimimaan.

Muodonmuuttaja 
Muodonmuuttaja on fyysisesti tai henkisesti muuttava hahmo. Tarinoissa 
esiintyy usein hahmoja, jotka vaikuttavat liittolaisilta, mutta osoittautuvat-
kin pahansuoviksi tai päinvastoin. 

Harmittomalta vaikuttava rampa saattaakin lopussa osoittautua koko rikol-
lisorganisaation aivoiksi.

Varjo
Varjo on sankarin vastakohta, hänen luonteensa negatiivinen puoli. Varjo toi-
mii tarinan vastustajana. Hän on usein roisto tai muu pahansuopa taho.

Hyvässä vihollisessa on kuitenkin inhimillisiä piirteitä. Hän ei pidä itseään 
vihollisena tai pahana, vaan käy läpi omaa sankarin matkaansa, jonka vastus-
taja tarinan varsinainen sankari on.

Liittolainen
Sankari tarvitsee kumppaneita, jotka voivat toimia omantunnon äänenä tai 
harjoitusvastustajina. Hän voi olla koominen kevennys, jonka seura inhimil-
listää muuten vakavaa sankaria. Liittolainen voi olla myös samaistumiskohde 
katsojille, jota voidaan käyttää selittämään tarinassa asioita, joita sankarin olisi 
kömpelö selittää. 

Esimerkkinä Sherlock Holmesin Watson, joka toimii monesti inhimillisenä 
tulkkina tarinan yli-inhimillisen sankarin ja yleisön välillä.

Veijari 
Veijari on koominen kevennys, jonka tarkoitus on helpottaa emotionaalisia 
jännitteitä ja auttaa yleisöä jaksamaan raskaita aiheita. Veijari pudottaa tem-
puillaan suuret egot maahan ja tekee tarinasta inhimillisemmän. Sankareina 
veijarit voittavat voimakkaammat vastustajansa kettumaisella viekkaudella.



Lasimiekan
maailma
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3.1 Maailman esittely

Lasimiekan tarina sijoittuu keskiaikaisen maailman syrjäiseen erämaahan, 
jonne uskaltautuvat vain rohkeimmat ritarit ja seikkailijat. Metsissä asustaa 
taikajuomia sekoittelevia samaaneja ja temppelien raunioissa vaanii tarunhoh-
toisia hirviötä. 

Tyylillisesti tarinan ympäristö tekee kunniaa b-luokan fantasia- ja scifipok-
kareille, 1970-lukulaiselle psykedelialle, vanhoille Dungeons & Dragons -roo-
lipeleille ja heavy metal kitchsille. Maailma on raaka ja kylmä, vailla senti-
mentalismia, mutta täynnä mytologista symboliikkaa. Lasimiekan maailmassa 
jopa henkisen tien kulkijat ratkovat ongelmat miekalla. 

3.2 Tarina ja juoni

Tarina seuraa sankarin matkaa myyttisessä maailmassa. Alussa sankari koh-
dataan mustan joen rannalla, jossa hän makaa haavoittuneena, nojaten vasten 
tammea. Joessa makaa kuolleita rautapukuisia ritareita, joiden ylle sataa hiljal-
leen lunta. Sankarin sijainti rannalla, selkä vasten isoa puuta, ja kuolleet rita-
rit, jotka hänen edessään makaavat pitkin poikin mustaa jokea, vihjaavat, että 
sankari yksin on taistellut ritarijoukkiota vastaan. Tarina alkaa siitä, mihin 
edellinen seikkailu päättyi.

Sankarin herättää lähestyvä käärme, joka luulee saavansa tajuttomasta san-
karista helpon saaliin. Sankari havahtuu, tappaa käärmeen ja nousee ylös. Nyt 
hän huomaa olevansa haavoittunut, verta vuotaa kyljessä olevasta haavasta. 
Hän on yksin metsässä, kaukana sivistyksestä ja hänen on etsittävä keino 
parantaa itsensä.

Viipymättä sankari lähtee matkaan ja löytää vihjeen metsässä asuvasta 
samaanista, oksista ja eläinten kalloista valmistetun toteemin. Yö laskeutuu 
ja hän kohtaa samaanin. Samaani seisoo nuotion äärellä ja on pukeutunut lei-
jonaa esittävään naamioon.

Sankari istahtaa nuotiolle ja pyytää apua vammoihinsa. Hänelle valmiste-
taan lääkejuomaa käärmeen myrkystä. Samaani tarjoaa juoman savikupista. 

Juotuaan lääkkeen, löytää sankari itsensä mustasta joesta, joka virtaa 
ammottavan luolan suuhun. Joessa makaa luurankoja. Hän kulkee sisälle luo-
laan, jossa kohtaa ovea vartioivan käärmeen. Voitettuaan käärmeen hän kulkee 
ovesta maanalaiseen temppeliin. 

Temppelin sisimmän kammion keskellä palaa suuri uhrituli. Sankari lähes-
tyy uhritulta ja näkee liekeissä odottavan khimairan, mytologisen leijonan 
jonka niskasta kasvaa käärmeitä. Hän tappaa hirviön ja juo sen verta.
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Lopussa sankari nähdään jälleen nuotion äärellä. Hän pitää käsissään leijo-
nan päätä. Tarinassa jää avoimeksi se, onko sankari surmannut samaanin, vai 
onko hän tuonut naamion henkiseltä matkaltaan.

3.3 Tarinan ja hahmojen esittely Sankarin matkan kautta

Vogler painottaa useasti, että sankarin matkaa ei ole tarkoitus tulkita kir-
jaimellisesti. Kynnyksen, joka erottaa maailmoja toisistaan, ei tarvitse olla 
mitään niin mystistä kuin kirjaimellinen ovi elävien ja kuolleiden maailman 
välillä. Se voi hyvin olla vaikkapa aloittelevan kirjailijan ensimmäinen askel 
kirjakustantamoon, jossa portinvartijan virkaa toimittaa vihainen kustannus-
toimittaja. (Vogler 1998) 

Lasimiekassa on kuitenkin käytetty hyvin kirjaimellista tulkintaa sanka-
rin matkasta. Esimerkiksi eliksiiri on taikajuoma, kynnys luolan suuaukko ja 
mentorina toimii samaani, opettajien arkkityyppi.

Päähenkilö on käymässä läpi sankarillista matkaansa, josta animaatio esit-
telee lyhyen osan. Hänellä on lasinen miekka, merkittävä taikaesine, jonka 
hän on joltain aiemmalta, kenties jopa tärkeämmältä, matkaltaan löytänyt. 
Alun taistelukenttä viittaa seikkailuihin jotka tapahtuivat ennen animaation 
tapahtumia.

Animaation tarina sisältää kuitenkin erillisen sankarin matkan kaavan. San-
kari nukkuu tajuttomana tavallisessa maailmassa, arkisessa todellisuudessa, 
joka on hänelle tuttu. Matka kohti maagista maailmaa alkaa, kun käärmeen 
muodossa esiintyvä sanansaattaja herättää hänet. Sanansaattaja sysää tapahtu-
mat liikkeelle, ja viittaa ulkomuodollaan tuleviin kohtauksiin. Motiivina mat-
kalle on parannuksen löytäminen taistelussa saatuihin vammoihin.

Sankari kohtaa matkallaan samaanin, joka toimii mentorina ja liittolaisena. 
Mentori auttaa sankaria antamalla hänelle auttavan taikajuoman, jonka avulla 
sankari pääsee ylittämään maagiseen maailmaan kynnyksen. Kynnys on luo-
lansuu, joka johtaa henkiolentojen kansoittamaan kuolleiden valtakuntaan. Se 
on sankarille vieras paikka, selkeä vastakohta maanpäälliselle maailmalle, joaa 
on luontoa, elämää ja kuolemaa. Maaginen maailma taas on pimeä luola, jossa 
on muinaisia temppeleitä ja valtavia hirviöitä. 

Luolan sisällä on kynnyksen vartija, alussa sanansaattajan toimineen käär-
meen jättiläismäinen sukulainen. Selvittyään tästä koetuksesta, ja todistet-
tuaan olevansa valmis, sankari pääsee lähestymään syvintä luolaa. Siellä hän 
kohtaa varjon, eli tärkeimmän vihollisensa khimeiran. Khimeira on myös 
muodonmuuttaja, leijonanpäinen samaani itse, sillä hirviössä toistuu tarinassa 
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esiintyneet käärmeet ja leijona. Sankari tappaa khimeiran ja juodessaan tämän 
verta saa palkinnoksi elämän eliksiirin. Hän kohoaa takaisin tavalliseen maa-
ilmaan ja lopussa näemme hänet muotaan muuttaneena.

3.4 Symboliset ja samanistiset elementit

Tarinaan on pyritty sisällyttämään hienovaraista symboliikkaa. Juonessa on 
kuitenkin vältetty niiden liiallista korostamista. Tavoite on antaa yleisölle ali-
tajuinen tuntemus siitä, kuinka tarinan elementit ja maailma ovat harkittuja 
ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. 

Elementit, kuten leijonat ja käärmeet toistuvat tarinassa. Osa symbolii-
kasta on syntynyt harkinnan tuloksena, osa taas löytynyt vasta animaatiota 
työstäessä tai sen jo valmistuttua. Hyvässä tarinassa voi olla monia toisistaan 
riippumattomia ja tahattomia symbolisia kerroksia. 

Sankarin haavoittuminen ja parannuskeinon etsintä toimii vertauskuvana 
samanistiselle siirtymäriitille. Aivan kenestä tahansa ei voi tulla samaania, 
koska siihen vaaditaan vihkimisriitti. Riittiä kutsutaan myös nimellä samaa-
nintauti, koska samaaniksi tuleva on usein psyykkisesti tai fyysisesti vahin-
goittunut. Parantumalla sairaudestaan hän osoittaa kykenevänsä parantamaan 
myös muita (Hoppal 2002, s.14) 

Tarinankaari, jossa haavoittunut sankari matkaa maan alle kuolleiden 
valtakuntaan etsimään parantavaa eliksiiriä, on vertauskuva samanistiselle 
vihkiytymisriitille. 

Mustassa joessa makaavat kuolleet enteileivät matkaa kohti kuolleiden val-
takuntaa. Sankari makaa kalevalalaisen Tuonelan joen varrella.Tarinan eläimet 
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eivät toimi pelkästään sukupuolen symboleina ja sankarin matkan vastuksina, 
ne toimivat myös samanistisen matkan henkieläiminä, oppaina jotka johdatta-
vat sankaria kohti alista maailmaa, kohti tuonpuoleista. (Hoppal 2002, s. 26)

3.5 Sankarin Sukupuoli

Tarinan päähenkilön sukupuoleksi on valittu nainen. Persoonallisuutta tai 
luonteenpiirteitä ei kuitenkaan juonessa juurikaan käsitellä, lukuunottamatta 
taipumusta ratkaista ongelmat väkivallalla. Sankarin sukupuoleen ei kiinnitetä 
huomiota muutenkaan kuin pinnallisella tavalla. Sen sijaan sankarin sukupuoli 
luo tarinaan omat symbolisen tasonsa. 

Naispuolinen sankari matkaa yksin. Hän on juuri voittanut ryhmän mies-
puolisia ritareita. Hän kohtaa seikkailullaan pahansuopia käärmeitä. Samaani 
on pukeutunut urosleijonan naamioon, ja saman leijonan heijastuman hän 
kohtaa matkansa syvimmässä pisteessä. 

Sankari kohtaa tarinassa paljon miespuolisia hahmoja, jotka hän joutuu 
surmaamaan miekallaan. Ritarit ovat kohdanneet voittajansa, fallistiset käär-
meet kuohitaan palasiksi ja leijonakuningas metsästetään hengiltä. Symbo-
liikka jätetään yleisön vapaasti tulkittavaksi.

 
 





Työkertomus
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4.1 Työn rajaus

Animaatio syntyi Pixstories-sivuaineen aikana. Sivuainekokonaisuus oli jaettu 
kahteen osaan, joista kummatkin kestivät puoli vuotta. Ensimmäinen syys-
lukukauteen sijoittunut osa oli suunnattu käsikirjoituksen työstämiseen, ja se 
keskittyi käsikirjoitukseen, dramaturgiaan ja kuvakäsikirjoitukseen. 

Keväällä jatkunut toinen osa keskittyi varsinaiseen animointiin, joka oli 
kurssin puittessa tarkoitus toteuttaa kolmiulotteiseen animaatioon erikoistu-
neella Maya-ohjelmalla. Kevätlukukausi oli tarkoitus käyttää sekä ohjelman 
opetteluun, että animaation työstämiseen.

Koska käsikirjoitusosuus oli pitkä suhteessa animointivaiheeseen, rohkaisi 
se pidemmän käsikirjoituksen luomiseen. 3d-animointi oli kuitenkin tarkoi-
tus opetella samalla kun animaatiota tehtiin.

Tärkein kysymys työn rajaamisessa siis oli, kuinka pitkän animaation puolessa 
vuodessa ehtii tekemään. Monimutkaisten 3d-ohjelmien opettelu olisi vienyt 
aikaa animaatiolta ja lyhentänyt aikarajaa entisestään. Siksi 3d-animaatiota 
varten suunniteltu käsikirjoitus olisi tullut olla runollisen tiivis. 

Esimerkkinä hyvin lyhyestä, mutta silti ajatuksia herättävästä animaa-
tiosta on David O’Reillyn ohjaama 3d-animaatio Childhood (O’Reilly 2016). 
Childhood koostuu yhdestä toistuvasta kohtauksesta, jossa lapsi laskee alas 
liukumäkeä. 

Animaatio kestää vain parikymmentä sekuntia, mutta tarinan idea syntyy 
siitä, että O’Reilly on nopeuttanut joka kerta mäenlaskua, kunnes animaation 
lopussa kauhusta huutavan lapsen vauhti kiihtyy valoa nopeammaksi. Toistu-
van mäenlaskun ahdistava kiihtyminen voidaan nähdä vertauskuvana elämästä, 
jossa aika tuntuu kulkevan sitä nopeammin, mitä vanhemmaksi ihminen käy. 

Childhood on hyvä esimerkki siitä, kuinka suurenkin teeman voi saada 
mahdutettua työmäärältään pieneen ja tyylikkään vähäeleisesti toteutettuun 
muotoon. Animaation lyhyydestä huolimatta työmäärä oli jaettu usean ani-
maattorin, äänisuunnittelijan ja ohjaajan kesken.

Koska tavoitteena oli toteuttaa pidemmän käsikirjoituksen pohjalta val-
mis animaatio, työmäärää oli helpotettava muutamalla tärkeällä rajauksella. 
3d-mallinnusohjelman opiskelu alle puolessa vuodessa ei mahtunut yhteen 
tavoitteiden kanssa, joten siitä oli luovuttava. Päätös osoittautui toimivaksi, 
sillä animaatio oli ainoa joka valmistui määräaikaan mennessä.

Toinen rajaava tekijä on ääninäyttely, jota ei projektia varten ollut mahdol-
lista käyttää. Vuoropuhelun ja kertojaäänien puuttuminen vaikutti olennai-
sesti käsikirjoituksen muotoutumiseen.
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Animaation visuaalinen tyyli syntyi rajaamalla väripalettia, hahmosuunnit-
telun tyylittelyä ja animointikeinoja. Animaation väripaletiksi valittiin täy-
dellinen mustavalkoisuus ilman harmaasävyjä. Harmaasävyjen puute tarkoitti 
myös sitä, ettei kuvatiedostojen viivoja voinut pehmentää reunoista harmaa-
sävyillä. Viivojen optinen pehmennys tunnetaan tietokonegrafiikassa termillä 
anti-aliasing, ja se luo vaikutelman sulavammasta ja vähemmän kulmikkaasta 
piirrosjäljestä. 

Käytännössä kuitenkin viivojen pehmennystä tapahtui kun videotiedosto 
pakkautui pienempään tiedostokokoon, mitä tapahtuu kun videon siirtää esi-
merkiksi Youtuben tai Vimeon kaltaisiin palveluihin.

 Rajallinen paletti vähensi valintoja, sekä piirtämiseen vaadittavaa työmää-
rää. Lisäksi se helpotti kohtausten yhtenäistämistä.

Äänisuunnittelu toi tuotannollisen ongelman. Animaatio oli tarkoitus tehdä 
hyvin pienellä budjetilla, joten erillisen äänisuunnittelijan palkkaamiseen 
ei välttämättä olisi ollut varaa. Animaatioon kuitenkin saatiin Tomi Leppä-
sen animaatiota varten säveltämä elektroninen musiikkiraita, joka ajoi tässä 
tapauksessa asiansa hyvin. Vasta musiikki herätti animaation eloon. 

Äänisuunnittelijan palkkaus on kuitenkin tarkoitus tehdä, mutta se tapah-
tuu tulevaisuudessa, eivätkä esimerkit siitä ehtineet opinnäytteeseen.

Työnkulku esitellään seuraavaksi vaiheittain, alkaen luonnoksista ja päättyen 
valmiin animaation analysointiin ja siitä syntyneisiin muutoksiin. Alla kaa-
vio työvaiheista.

luonnostelu  käsikirjoitus  kuvakäsikirjoitus  animatic 
piirtäminen ja animointi  leikkaus  teoria  muutokset

4.2 Luonnostelu ja tyylin valitseminen

Käsikirjoitus ja animaation visuaalinen tyyli muotoutuivat samanaikaisesti. 
Luonnosteluvaiheessa syntyi materiaalia joka pohjautui 1990-luvun varhaisiin 
tietokoneroolipeleihin, keskiaikaan, samanismiin ja myytteihin. 

Aihepiirit tuntuivat henkilökohtaisesti kiinnostavilta ja tarinankerrontaan 
sopivilta. Kun omaehtoisista projekteista puuttuivat ulkoiset rajaavat tekijät, 
syntyy riski, että mahdollisuuksien lukumäärä lamaannuttaa. Koska aikaa oli 
rajallisesti, oli tärkeää lyödä aihepiirit lukkoon melko nopeasti.

Yhteen tuttuun henkilökohtaiseen kuvitustyyliin ei ollut mahdollisuutta 
turvautua, joten tyylilliset elementit oli valittava alusta lähtien. Luonnoksia 
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syntyi sekä kynällä ja paperilla että piirustusohjelmilla. Luonnosvihko sovel-
tui paremmin nopeiden visuaalisten muistiinpanojen tallentamiseen, mutta 
tietokoneella sai helposti valmista jälkeä, jolloin pystyi heti näkemään, miten 
erilaiset ratkaisut toimivat. 

Tyylillisiä valintoja olivat muun muassa ruumiiden mittasuhteet, eli onko 
tyyli sarjakuvamaisella tavalla karrikoitu vai luonnonmukaisesti hillitty. piir-
rostyylissä piti ratkaista muuttujia, kuten viivan paksuus ja muoto, sekä mus-
tien ja valkoisten alueiden suhde. 

Esimerkiksi alkuperäisissä luonnoksissa viivan jälki oli huomattavasti ohu-
empaa ja kulmikkaampaa, ja projektin edetessä viivat pyöristyivät piirrosmai-
sempaan jälkeen. Tähän oli syynä se, että vapaalla kädellää piirretty jälki oli 
nopeampaa tehdä. Luonnoksista jäi kuitenkin lopulliseen työhön laajat mus-
tat ja valkoiset alueet.



34

4.3 Käsikirjoitus

Kun tarinan aihepiirit olivat alkaneet hahmottua, oli mahdollista aloittaa käsi-
kirjoittaminen. Se eteni ensin hitaasti, koska kuvitteellisten tarinoiden kirjoit-
taminen oli vierasta. Sankarin matkan malli auttoi kuitenkin selventämään, 
millaisia elementtejä tarinassa kuuluisi olla. 

Käsikirjoitus toimi siis alustavana runkona tarinalle, joka kuvakäsikirjoi-
tuksen, animoinnin ja leikkauksen aikana muuttuikin paljon. Sekä Pixsto-
ries-kurssin opettajien ja oppilaiden kritiikki, että sankarin mallin esimerkit 
vaikuttivat paljon tarinan muotoon. Vieressä esimerkki siitä, miltä käsikirjoi-
tus näytti, ennen kuin aloin piirtämään kuvakäsikirjoitusta.

Tarinan yleinen kaari on sama kuin lopputuloksessa, mutta useat yksityis-
kohdat ovat muuttuneet. Tarinaa yhtenäistettiin luomalla viittauksia alun ja 
lopun elementteihin. 

Kyseisessä käsikirjoituksen versiossa ei tarinan loppu ole vielä selvinnyt. 
Epämääräinen musta peili on vaihtunut khimeiraan. Tarinankerrontaa on 
pidennetty ja vertauskuvat, kuten maanalaiset luolat ”maan sisälmyksinä”, on 
jätetty pois. 

Käsikirjoituken työstämisen alkuvaiheessa käsikirjoituksesta oli myös lyhyt 
sarjakuvaversio. Sarjakuva auttoi luonnostelemaan joitakin kohtauksia, jotka 
lopullisessa versiossa muistuttavat paljon sarjakuvan esimerkkejä. 
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EXT.JOKI

Nainen makaa joen penkalla haavoittuneena. Hän on tarinan
sankari. Pitkä, roteva ja pukeutunut valkoisiin
vaatteisiin sekä rengaspanssariin. Kädessään hänellä on
lasinen miekka.

Käärme luikertelee sankarin rinnalla. Käärmeen avoinainen
suu paljastaa myrkkyä tihkuvat hampaat. Juuri kun se on
valmistautumassa puremaan, nainen havahtuu. Käärme
yrittää purra, mutta nainen tarttuu käärmeen kaulaan. Hän
heittää käärmeen maahan ja lyö sen miekalla kuoliaaksi.

Sankari nousee pystyyn. Musta joki on täynnä kuolleiden
ritarien raatoja.

Sankari huomaa joessa seisovan leijonapäisen shamaanin.
Shamaani tarkkailee naista naamionsa takaa.

EXT.NUOTIO.YÖ

Sankari ja Shamaani istuvat nuotiolla. Nainen näyttää
shamaanille kyljessä olevaa ammottavaa haavaa.

Shamaani valmistaa lääkejuomaa. Hän sekoittaa morttelissa
käärmeen myrkkyä ja yrttejä. Hän tarjoaa savikulhoa
sankarille, joka juo lääkkeen ja irvistää. 

INT.LUOLA

Sankari seisoo joessa, joka virtaa kahden korkean kallion
väliin. Kalliot umpeutuvat luolaksi. Nainen astuu sisälle
luolaan.

Luola on vehreä kasvillisuudesta. Shamaani sytyttää
soihdun ja seiniltä paljastuu käärmeaiheisia
luolamaalauksia. Hän johdattaa naisen luolan perälle,
jossa on melkein umpeen kasvanut kivinen portti. He
astuvat limaisten kasvien ja seittien läpi portista
sisään.

INT.MAAN SISUS

Oven takana on luola, jonka kallioisilla seinillä
kivimuodostelmat kiemurtelevat kuin sisälmykset. Kallio
kimaltelee kosteana soihdun valossa ja sen päällä
roikkuvat juuret muistuttavat verisuonia.

Reitti johtaa luolan perällä olevaan temppeliin, jonka
edessä vartioi suunnaton käärme. Käärme hyökkää sankarin
kimppuun ja nielaisee naisen yhdellä haukkauksella.

Nainen on käärmeen vatsassa, mutta hänellä on yhä miekka.
Hän leikkaa käärmeen vatsan auki ja kömpii ulos. Käärme
on kuollut ja sankari

INT.TEMPPELI

Temppelin sisällä on suuri kammio, jonka keskellä seisoo
korkea peili. Nainen pysähtyy katsomaan synkkää
kuvajaistaan. Hän kohottaa miekan ja lyö peilin rikki.
Peili särkyy miljooniksi pieniksi siruiksi jotka valoa
sädehtien lankeavat sateena maahan.
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4.4 Kuvakäsikirjoitus

Kuvakäsikirjoitus piirrettiin Photoshop-ohjelmalla, ja oli hyödyllistä jo alku-
vaiheessa piirtää taustat ja animoitavat hahmot eri tasoille, jotta niiden liikut-
telu animatic-vaiheessa olisi helppoa. 

Kuvakäsikirjoituksen työstäminen vaikutti myös paljon animaation ilmee-
seen. Hahmojen ja taustojen luonnostelu vapaalla kädellä vaikutti lopulliseen-
kin tyyliin. Siitä tuli kädellä piirretyn oloinen ja vähemmän kulmikas. Tyylit-
telyä pyrittiin välttämään. Ihmiset ja eläimet olivat mittasuhteiltaan realistisia 
ja taustat hilittyjä. 

Luonnosvaiheen kulmikkaista vektoripiirroksista säilyi kuitenkin element-
tejä, kuten ehdoton mustavalkoisuus. Kuviin ei ole lisätty harmaita sävyjä edes 
rastereilla: Kaikki on yhtä mustavalkoista kuin vanhojen fantasiakirjojen maa-
ilmankuva. Kuvakäsikirjoitusta piirrettiin samaan 16:9 kuvasuhteeseen kuin 
animaatiossa, joka on tyypillinen nykyajan televisioissa ja elokuvissa. 

Kuvakäsikirjoituksessa tarina muuttui hiukan. Osa muutoksista johtui myös 
siitä, että joidenkin kohtausten toteuttamiseen olisi kulunut liikaa aikaa. San-
karin haastavammat liikkeet, kuten nouseminen pystyyn ja miekalla käärmeen 
hengiltä lyöminen olisi täytynyt piirtää jokainen kuva kerrallaan, frame-by-
frame -tekniikalla. 

Työtaakan vähentämiseen on mahdollista käyttää oikopolkuja. Aikarajo-
jen ja kustannustehokkuuden kanssa painivat animaattorit ovat usein joutu-
neet miettimään, mitä kaikkea voi jättää näyttämättä. Esimerkiksi animaa-
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tiossa saatetaan kuvata puhuvaa hahmoa selkäpuolelta, jotta vältytään suun 
animoinnilta. 

Tietokoneanimointi mahdollistaa myös paljon oikopolkuja, joissa tietoko-
neen voi laittaa tekemään työn animaattorin puolesta. Yksinkertaisimmillaan 
tämä näkyy siinä, kun kuljetetaan kameraa maisemassa, jolloin eri tasoissa ole-
vat kohteet saadaan liikkumaan eri nopeutta. Puolen vuoden aikarajoitteella 
oli tärkeää käyttää mahdollisimman paljon oikopolkuja, ja ne täytyi ottaa huo-
mioon jo kuvakäsikirjoitusvaiheessa.

4.5 Animatic

Animaticilla tarkoitetaan animaation luonnosvaihetta, jossa piirrokset ovat 
luonnosmaisia, mutta ne sisältävät lopullisen animaation liikkeet sekä kar-
keasti ottaen kohtauksten pituudet ja leikkaukset. Animatic-luonnoksella 
näkee kuvakäsikirjoituksen pysähtyneitä kuvia paremmin, kuinka eri koh-
taukset tulevat toimimaan kokonaisuutena.

 Monet kuvakäsikirjoituksen ongelmakohdat paljastuvat vasta kuvan ollessa 
liikkeessä. Animatic vastasi lopullista animaatiota päivitysnopeudessaan, eli se 
toisti 24 kuvaa sekunnissa. 

Työnkulun kannalta oli tärkeää, että kykenin muuttamaan luonnokset 
lopullisesti piirretyiksi kuviksi vaihtamalla kuvatiedostot luonnosversioista 
valmiiseen. Animatcisissa käytettiin paikkamerkkinä lainattua musiikkia, 
jonka tarkoitus oli herättää luonnos eloon ja antaa viittaus siihen, millainen 
lopullisen animaation tunnelma tulisi olemaan musiikin kanssa.

4.6 Animointi

Animaticin valmistuttua alkoi lopullisten kohtausten toteuttaminen Adoben 
After effects -ohjelmalla, joka on monipuolinen työkalu kevyeen videoeditoin-
tiin, animointiin sekä erikoistehosteiden luomiseen. 

Kokonaisuuden hallinnassa oli tärkeää luoda selkeä kansiorakenne animaa-
tiotiedostoille, taustoille ja luonnoksille. Kohtaukset olivat eritelty omiin kan-
sioihin, jotka sisälsivät taustat, animoitavat hahmot sekä animaatiotiedoston. 

Kohtaukset työstettiin järjestelmällisesti ensimmäisestä kohtauksesta vii-
meiseen. Oli tärkeä pystyä keskittymään yhteen tehtävään kerrallaan, jotta 
työmäärä ei vaikuttaisi ylitsepääsemättömältä. 

Kun kohtaukset rakennettiin niiden esiintymisjärjestyksessä, tuli ongel-
maksi se, että alku- ja loppupään kohtaukset poikkesivat tyylillisesti  toisistaan. 
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Loppuvaiheessa oli kuitenkin helppoa alkaa työstämään uusiksi jo valmiita 
kohtauksia, ja saada kokonaisuus yhtenäisemmäksi. 

4.7 tekniikat

Yleisimmin käytetty After Effectsin työkalu oli niin kutsuttu kolmiulotteinen 
kamera, joka jäljittelee oikeaa, fyysistä videokameraa. Kuten aitoa kameraa, 
3d-Kameraa voi kallistaa, pyörittää tai kuljettaa kuva-alueella. Kolmiulottei-
suuden vaikutelma saadaan, kun kuva-alueelle tuodaan pituus- ja leveyskoor-
dinaattien lisäksi myös syvyyssuunta. 

Asettelemalla kohteita syvyysakselilla, ne kasvavat tai kutistuvat riippuen 
siitä, kuinka kaukana ne ovat kamerasta. Kuljettamalla kameraa alueella, jossa 
kuvattavat kohteet ovat eri syvyydellä toisistaan, on mahdollista toteuttaa niin 
sanottuja parallaksisiirtymiä. 

Parallaksisiirtymän voi selittää helpoiten vertaamalla kuva-alaa junan ikku-
naan, jolloin matkustajaa lähellä olevat kohteet kulkevat nopeasti, mutta hori-
sontin kohteet hitaasti. Esimerkiksi metsäkohtauksiin on mahdollista luoda 
uskottava vaikutelma kolmiulotteisuudesta asettamalla kohtauksen puut eri 
tasoille ja liikuttamalla kameraa. Kohteet ovat silti vain kaksiulotteisia kuva-
pintoja, joten mallinnusohjelmien kolmiulotteisuutta ei After Effectsillä pys-
tytä tuottamaan.

3d-kameralla on myös mahdollista käyttää syvyysterävyyttä, joka jäljittelee 
kameran aukkokulman aiheuttamaa kuvan terävyyden vaihtelua. Syvyysterä-
vyys näkyy valokuvissa, kun kuvattava kohde on terävä, mutta tausta sumea. 
Animaatiossa syvyysterävyyttä ei kuitenkaan käytetty, koska se ei sopinut ani-
maation tyyliin. Tyylillisesti oli tärkeää piirtää taustan ja etualan kohteet yhtä 
terävinä.

Kamera mahdollisti myös kaksiulotteisten pintojen kääntämisen viistosti suh-
teessa kameraan. Kallistamalla kuvaa, joka on kaksiulotteinen suorakulmio, 
voitiin synnyttää vaikutelma kolmiulotteisuudesta. Horisonttia kohti kallis-
tettu suorakulmio pienenee pakopisteteeseen perspektiiviopin mukaisesti. 

Tekniikkaa käytettiin esimerkiksi temppelikohtauksessa, jossa sankari on 
kävelemässä sisään holvia, kameran liukuessa vasemmalta oikealle. Hänen jal-
kojensa alla kulkee suora tie, joka häviää holvin sisään kohti kaukaista pako-
pistettä. Vaikka holvit ovat kaksiulotteisia pintoja, pakopistettä kohti häviävä 
tie luo vaikutelman kolmiulotteisesta tilasta.
Frame-by-frame -animaatio on perinteisin ja työläin tapa piirtää liikkuvaa kuvaa. 
Tällä tarkoitetaan animaatiota, joka luodaan piirtämällä erikseen jokainen kuva-
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sarjan erillinen kuva. Frame-by-frame -animaatio vaatii paljon työtä ja kärsiväl-
lisyyttä. Ensin keskitytään liikkeen tärkeimpiin kohtiin, esimerkiksi liikkeen 
alku- ja loppukohtiin. Sen jälkeen täytetään kuvasarjan väliin jäävät kohdat. 
Tätä kutsutaan animoinnissa tweenaukseksi, joka on lyhenne sanasta inbetween. 

Työmäärästä johtuen animaattorit ovat kehittäneet keinoja välttääkseen 
monimutkaisten liikkeiden ylimääräistä animointia. Yksinkertaisimmat kei-
not ovat tapoja luoda katsojalle illuusio liikkeestä. Japanilaisessa animaatio-
tyylissä vauhdikas kohtaus saatetaan luoda huolella piirretyllä pysähtyneellä 
kuvalla, jossa liike on saatu aikaan hahmon dynaamisella asennolla ja taustan 
sumentamisella viuhuviksi viivoiksi.

Piirretyn frame-by-frame animaation apuna voidaan käyttää niin sanottua 
onion skin -tekniikkaa, jolloin kuvasarjan edellinen tai seuraava kuva näkyvät 
läpikuultavana työstettävän kuvan päällä. 

Tietokoneiden käyttö on toinen tapa vähentää animaattorin työtaakkaa. Ani-
maatio-ohjelmia voidaan käyttää laskemaan ja piirtämään avainkohtien väliin 
jäävät kuvat. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että määritellään 
kohteelle alkusijainti ja loppusijainti, ja tietokone piirtää siirtymän kuva 
kuvalta. Muutokset voivat liittyä kohteen kääntymiseen, kuljettamiseen, koon 
vaihteluihin tai muodon muuttumiseen. 

Tätä tekniikka käytetään etenkin kolmiulotteisessa tietokoneanimoinnissa, 
jossa animoitavan hahmon sisään luodaan luuranko, jota liikuttelemalla tieto-
kone piirtää hahmon liikkeet. Luurangon nivelet voidaan laittaa kääntymään 
määriteltyjä kaaria pitkin, jolloin esimerkiksi kävelyanimaation tekeminen on 
helppoa. Tekniikka vaatii 3d-ohjelmien osaamista sekä huolellisen pohjatyön, 
mutta vähentää työmäärää huomattavasti. 

4.8 Erikoistehosteet

Adoben After effects -ohjelma lupaa jo nimessäänkin erikoistehosteita, ja sii-
hen tämä monipuolinen ohjelma onkin etupäässä tarkoitettu. Käytetyt efektit 
täytyi saada näyttämään mahdollisimman huomaamattomilta jotta animaation 
tyyli säilyisi minimalistisena. Esimerkiksi treshold-tehoste muutti videoku-
vassa olevat harmaasävyt mustavalkoiseksi. 

Toinen tärkeä työkalu oli After Effectsin partikkelitehosteet. Partikkeleilla 
tarkoitetaan tietokonegrafiikassa käytettyä tehostetta, joka hyödyntää suurtaa 
määrää pieniä kuvia. 

Partikkeleilla jäljitellään epätarkkoja ilmiöitä, kuten sadetta, tulta, savua 
tai räjähdyksiä. Lasimiekan alkukohtauksissa käytetty lumisade  havainnollistaa 
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partikkeli-tehostetta. Jokainen lumihiutale on yksi partikkeli, eikä niitä tar-
vinnut siksi animoida erikseen.

Partikkeli-tehosteita luodessa animaattori valitsee miltä yksittäinen par-
tikkeli näyttää, esimerkiksi onko se yksittäinen piste, kuten lumisateessa, vai 
sumea läiskä, kuten sumussa. Seuraavaksi määritellään partikkelien syntymä-
kohta, ilmestymistahti, niiden elinikä ja fyysiset ominaisuudet, kuten liike ja 
painovoima. Fyysiset ominaisuudet määrittelevät yksittäisten partikkelien lii-
keradat. Partikkeliefekteillä on luotu animaatiossa sade, veden kimallus, nuo-
tion liekit ja veriroiskeet.

Lumisade luotiin määrittelemällä partikkelin muodoksi valkoinen piste. 
Syntymäkohtana oli laaja alue kuvaruudun ulkopuolella, ilmestymistahti 
melko nopea ja partikkelien elinikä tarpeeksi pitkä, jotta ne eivät katoaisi 
ennen maahan osumista. Fyysisistä ominaisuuksista määriteltiin kevyt paino-
voima, joka veti partikkeleita hiljaa alas ja liikerataan lisättiin ilmavirtauksia, 
jotta lumihiutaleet eivät putoisi viivasuoraan kohti maata. 

Nuotiossa leimuavan tulen luominen vaati useamman tehosteen käyttä-
mistä päällekkäin. Partikkelit määritettiin kynttilänliekin muotoisiksi ja 
syntymään kapealta alueelta. Myös tulen partikkeleilla oli kevyt painovoima, 
mutta tehoste on käännetty ylösalaisin, joten painovoima vetää partikkeleita 
ylöspäin. Ensin partikkelit muistuttivat teräviä, ilmaan kohoavia suomuja, 
mutta sumennus-efekti sulautti kynttilänliekit toisiinsa ja sai aikaan uskot-
tavan liekin.

Treshold-tehoste poisti liekistä sumennuksen luomat harmaasävyt. Loppu-
tulos on hieman laavalamppumainen ja nestemäinen, mutta silti varsin 
uskottavasti lepattava liekki. Samankaltaista tehostesarjaa käytettiin myös 
veriroiskeissa.

4.9 Leikkaus

Viimeinen vaihe animaation työstämisessä oli leikata valmiit kohtaukset yhte-
näiseksi animaatioksi ja rytmittää ne musiikin kanssa. Animoidut kohtaukset 
käännettiin pakkaamattomaan videomuotoon, jotka yhdistettiin Adobe Pre-
mier -ohjelmalla valmiiksi animaatioelokuvaksi. 

Animatic toimi karkeana luonnoksena sille, miten pitkiä leikkaukset tuli-
vat suurinpiirtein olemaan ja miten ne rytmittyivät. Leikkausvaiheessakin 
oli kuitenkin pakollista palata vielä useasti animoinnin pariin. Jotkin koh-
tauksista eivät olleet yhteensopivia muiden kanssa tyylillisesti tai kestoltaan. 
Lopulta viimeinen versio oli valmis ja julkaistu. Analyyttisen osan kirjoittami-
nen kuitenkin synnytti vielä lopulliseenkin versioon korjauksia ja muutoksia.





Kohtaukset
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Alla esitellään animaation kohtaukset lyhyillä kuvauksilla ja animaation kulku 
näytetään kuvasarjana.

Tuonelan joki
Tarinan alku, jossa esitellään päähenkilö ja hänen ongelmansa, haavoittumi-
nen. Kohtaus koostuu muutamasta leikkauksesta, joissa kuvataan syksyistä 
metsää. Kamera etenee metsän reunustamaa jokea pitkin kahden leikkauksen 
ajan, kunnes ruutuun ilmestyy puuta vasten makaava sankari ja joessa makaa-
via kuolleita ritareita. 

Airut
Hiljaisuuden rikkoo lähestyvä käärme, joka uhkaa uinuvaa sankaria. Käärme 
on valmistautumassa puremaan, mutta sankari avaa silmänsä ja lyö miekalla 
käärmeen pään poikki.

Otsikkoruutu
Leikkaus otsikkoruutuun, jossa kimaltelee mustan joen pinta. Animaation 
nimi ilmestyy ruutuun hetkeksi, ja haihtuu sitten pois. Otsikkotekstissä on 
käytetty Fitz Quadrata -kirjasinta, joka kuuluu kaiverretun kaltaisiin kirjasi-
miin. Kirjasimen muotokieli jäljittelee jykevää, taltalla hakattua vaikutelmaa. 
Lisäksi otsikkotekstiin on lisätty kolmiulotteisuutta luovia tehosteita, sekä 
pieniä kulumajälkiä.

Etsintä
Sankari etsii metsästä parantajaa. Ensin näytetään lähikuva oksasta roikku-
vasta talismaanista. Sitten näytetään laajaa yleiskuvaa ja lähikuvaa auringosta. 
Lopuksi kamera kulkee hitaasti metsässä, johon laskeva aurinko heittää pit-
kiä varjoja. 

Kohtaaminen samaanin kanssa
Yö on saapunut, ja taivaalle nousee nuotion kipinöitä. Sankari kohtaa yön 
pimeydessä nuotion äärellä seisovan samaanin. Hän istuu tulen ääreen. 

Seuraavaksi näytetään lähikuvaa samaanin leijonanaamiosta, tikun nokassa 
kärventyvästä käärmeestä, sekä kupista, jossa samaanin kädet jauhavat huh-
mareella taikajuomaa. 

Sankari juo taikajuoman, pyyhkii suunsa ja odottaa nuotiota katsellen.

Kynnyksen ylitys
Sankari seisoo joessa, joka virtaa kohti suuren luolan suuaukkoa. Seuraa-
vaksi veden heijastumassa näkyy sankari, jolla on kädessään soihtu. Soihtu 
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valaisee luolan kattoa, jossa on luolamaalaus kahdesta yhteen solmiutuneesta 
käärmeestä. 

Seuraavissa kohtauksissa kamera kulkee hitaasti laajoissa tippukiviluolissa, 
joiden pohjalla kulkee musta joki. Joen yli on rakennettu kivinen silta, jota 
pitkin sankari kävelee. Hän laskeutuu portaat kohti alempia tasoja, ja avaa 
oven sisälle temppeliin.

Portinvartija
Temppelissä häntä odottaa suuri musta käärme. Käärmeen pesä on rakennettu 
ihmisten luista. Sankari lyö miekallaan käärmettä, ja sen pää leikkaantuu kah-
tia anatomisen poikkileikkauksen tapaan.

Kohtaaminen temppelissä
Sankari kulkee eteenpäin temppelissä peräkkäisten holvikaarten ali. Hän saa-
puu valoisaan saliin, jonka keskellä palaa hiilipannu mustalla liekillä. Hän 
kävelee hiilipannua kohti, ja näkee tulen sisällä khimeiran, leijonan jonka 
harjasta kasvaa käärmeitä. Sankari tappaa miekalla leijonan, ja juo sen verta. 

Apoteoosi
Kamera kulkee ylöspäin korkeaa vuoren seinämää, jossa on kerroksittain lin-
nojen ja temppelien raunioita. Seinämä loppuu paljastaen taivaalla paistavan 
lähes kokonaisen täysikuun. Sankari istuu nuotion äärellä, pidellen sylissään 
samaanin naamiota.













Tuloksien 
tarkastelu
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Opinnäytetyön lopputulos oli valmis lyhytanimaatio Lasimiekka. Animaa-
tion käsikirjoituksessa pyrittiin hyödyntämään Sankarin matkan mallia sel-
keän tarinan luomiseksi. Sankarin matka näkyi tarinassa kohtauksina ja hah-
moina, jotka oli luotu mallin pohjalta. 

Esimerkkeinä näistä ovat kutsu seikkailuun, jossa käärmeen muodossa 
esiintyvä airut herättää sankarin kohti seikkailuja, sekä kynnyksen ylittämi-
nen, jossa sankari siirtyy pois tavallisesta maailmasta. Lisäksi tarinassa esiintyy 
ovenvartijoita, mentori ja sankarin varjo. 

Mallin käyttäminen helpotti tarinan kirjoittamista. Malli antoi tarinalle 
rungon ja siihen kuuluvat perusosat. Sankarin matka toimi myös tarinan tee-
mana, jonka ydinajatus oli siirtyminen tutusta maailmasta vieraaseen. Run-
koon asetellut perusosat olivat edellä mainittuja juonellisia avainkohtia ja hah-
mojen arkkityyppejä. 

Rungon perusosia oli helppo muunnella, kun ymmärsi ensin, mistä ne 
koostuivat. Mallin käyttö mahdollisti käsikirjoitusvaiheessa sellaisten kysy-
mysten esittämisen, kuten “kuka on tarinassa seikkailun alulle paneva sanan-
saattaja” tai “mikä tilanne edustaa matkan synkintä vaihetta”. Toisaalta jotkut 
arkkityyppiset elementit huomasi vasta jälkeenpäin, jolloin niiden tehtävää 
tarinassa oli mahdollista selventää. 

Animaation tarina on hyvin kirjaimellinen tulkinta Sankarin matkasta. Se 
on lähtöpiste tarinankerrontaan, ja muistisääntö siitä, millaisia perusosia tari-
noiden suunnittelussa voi käyttää. Jotta tarinankerronasta ei tulisi kaavamaista, 
mallin rakennetta on jatkossa osattava muunnella.

Opinnäytetyön tekeminen jakautui kolmeen selkeään osaan, joista jokainen 
kesti puoli vuotta. Ensimmäinen oli Pixstories-kursseilla tapahtunut käsi-
kirjoituksen työstäminen, seuraava oli varsinainen animointi ja lopuksi oli 
noin puoli vuotta kestänyt opinnäytetyön analyyttisen osuuden kirjoittami-
nen. Suurimmat hyödyt opinnäytetyön tekemisessä olivat lisääntynyt koke-
mus animoinnissa, kuvittamisessa, tarinankerronnassa ja projektinhallinnassa.

Lasimiekka ei tietenkään ole täydellinen lyhytanimaatio. Se on monin pai-
koin kömpelö, ja aikarajoitteista johtuen hahmoja on animoitu säästeliäästi. 
Tarinankerronnan puutteet ja rajoittuneisuus johtuvat osittain kokemuksen 
puutteesta, mutta myös siitä, että animaatiotekniikka rajoitti käsikirjoitusta. 
äninäyttelijöitä ei voitu käyttää lausumaan dialogia, ja kirjoittaessa täytyi jat-
kuvasti pitää mielessä, onko kohtaus mahdollista toteuttaa.

Kaiken kaikkiaan oli innostavaa työskennellä käsikirjoituksen ja animaa-
tion parissa. Niiden analyyttinen tarkastelu selvensi ajattelua ja kehitti tari-
nankerrontaa eteenpäin. Se synnytti kiinnostuksen pitkäjänteiseen tarinan-
kerrontaan. Mallien käyttäminen voi auttaa asettamaan mieleen juolahtavia 
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ideoita tarinan kokonaisuuteen. Kun kokonaisuus on selvillä, on työskentelyä 
helpompi jatkaa alkuinnostuksen jälkeenkin. Toivon, että opinnäytetyö innos-
taisi myös muita opiskelijoita tarinankerronnalliseen itseilmaisuun.
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